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قضية

استمرار ّاالنقسام على بيع األسلحة للسعودية:
برلين تمدد الحظر ستة أشهر
على رغم محاولة الحزب الذي
تقوده أنجيال ميركل الدفع في اتجاه
تعليق الحظر المفروض على تصدير
األسلحة للسعودية ،إال أن المستشارة
األلمانية وجدت نفسها مجبرة على
تمديد التجميد ستة أشهر إضافية،
بفعل ضغوط شريكها في الحكم .إزاء
ذلك ،يتوقع أن تتصاعد نقمة شركات
األسلحة ،ما سيدفع الحكومة إلى اتخاذ
خطوات استرضائية
لـ ــم ي ـت ـم ـكــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد،
م ـســاء األربـ ـع ــاء ،بــن ممثلي الـحــزبــن
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن ف ـ ـ ــي أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا (االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
املسيحي الــديـمــوقــراطــي ،واالشـتــراكــي
الــدي ـمــوقــراطــي) ،بـحـضــور املـسـتـشــارة
أنجيال ميركل ،من التوصل إلى اتفاق
عـ ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء ت ـج ـم ـي ــد بـ ـي ــع األس ـل ـح ــة
للسعودية ،والذي كان تم تمديده حتى
الـ 31من آذار /مارس الجاري .فشل دفع
ال ـح ـكــومــة إل ــى إعـ ــان ت ـمــديــد إضــافــي

إخفاق الحزبين في التوصل
إلى اتفاق ربما يدفع إلى
ّ
تبني خيارات مؤقتة بديلة
تمسك
للتجميد لستة أش ـهــر ،بـعــدمــا ّ
«االشتراكيون» بمطلب االستمرار في
ق ــرار ال ـح ـظــر ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر عـنــه أمــس
نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــزب ،رال ــف ستيغنر،
بقوله «(إنـنــا) ال نريد تصدير أسلحة
إل ــى مـنــاطــق أزمـ ــات ودي ـك ـتــاتــوريــات».
في املقابل ،حاول املحافظون الدفع في
ات ـجــاه وق ــف الـعـمــل بــال ـقــرار ،متذرعني
بـ ـض ــرورة احـ ـت ــرام االت ـف ــاق ــات املــوقـعــة

مــع الشريكني الفرنسي والبريطاني،
ومحذرين من إقدام شركات أملانية على
رف ــع دع ـ ــاوى قـضــائـيــة ض ــد الـحـكــومــة
األملانية على خلفية إمكانية أن يطيح
التجميد مئات فرص العمل .وعلى رغم
ـوال وس ـطــا» تــم تــداول ـهــا خــال
أن «ح ـل ـ ً
االجتماع املذكور ،إال أن الطرفني عجزا
ّ
أيضًا عن التوافق على أي منها.
فــي خلفيات ذل ــك االنـقـســام املـتــواصــل،
ي ـ ـب ـ ــدو أن ث ـ ـمـ ــة حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات م ـت ـص ـلــة
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ــرت ـق ـب ــة
ف ــي أي ـ ـ ــار /م ــاي ــو امل ـق ـب ــل ،وخ ـصــوصــا
أن اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي ال تـفـتــأ تظهر
معارضة شعبية واسعة لالستمرار في
بيع األسلحة للسعودية .في هذا اإلطار،
يلمح «املسيحي الديموقراطي» ،الذي
ّ
ّ
«يحول
تـقــوده ميركل ،إلــى أن خصمه
مسألة التصدير إلــى بند فــي أجندته
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» وفـ ـ ــق مـ ــا ن ـق ـل ــت مـجـلــة
«ديــر شبيغل» األملانية عن النائب عن
الـحــزب مــاركــو فاندرفيتز .ومــع أن من
«ممثال
الصعب اعـتـبــار «االش ـتــراكــي»
ً
للعمال» ،إال أنــه َيظهر أكثر تحررًا من
ّ
ض ـغ ــوط «ل ــوب ــي ش ــرك ــات األس ـل ـح ــة»،
خ ــاف ــا مل ــا ه ــي ع ـل ـيــه حـ ــال «املـسـيـحــي
الديموقراطي» «األقرب تقليديًا ألرباب
العمل والشركات والصناعيني» ،وفقًا
لتوصيف خبراء .ومن هنا ،يمكن فهم
امل ــوق ــف الـ ــذي ي ـت ـخــذه األخـ ـي ــر ،وال ــذي
ج ـ ّـدده في اجتماع أول من أمــس ،علمًا
بــأن الـضـغــوط املـمـ َ
ـارســة عليه ال تأتي
ف ـق ــط م ــن ج ــان ــب الـ ـش ــرك ــات األمل ــان ـي ــة،
إنما أيضًا من لدن الشركات الفرنسية
والبريطانية التي تشكل مع نظيرتها
في أملانيا ما يشبه أخطبوطًا مترابط
املصالح واالستراتيجيات.
ن ـم ــوذج م ــن ذل ــك شــرك ـتــا «إيـ ــر ب ــاص»
و«بي إيه إي سيستمز» البريطانيتان
وشــركــة «ل ـي ــون ــاردو» اإلي ـطــال ـيــة ،التي
تشترك جميعها مــع أملانيا فــي إنتاج
ط ــائ ــرات «ي ــروف ــاي ـت ــر ت ــايـ ـف ــون» ،الـتــي
ثمة اتفاق على توريد  48مقاتلة منها
ل ـل ـس ـعــوديــة .اتـ ـف ــاق ي ـم ـثــل واحـ ـ ــدة من

إدارة ترامب تبدأ
مشاريع نووية في
المملكة
أعلــن وزيــر الطاقــة األميركــي ،ريــك
بيــري ،أمــس ،أن إدارتــه أعطــت الضــوء
األخضــر لشــركات أميركيــة للعمــل
علــى ســتة مشــاريع نوويــة فــي
الســعودية ،علــى رغــم خشــية املشـ ّـرعني
مــن إمكانيــة ســعي الريــاض إلــى امتــاك
أســلحة نوويــة .وقــال بيــري ،خــال
جلســة اســتماع فــي مجلــس الشــيوخ،
إن إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب وافقــت
علــى «ســتة طلبــات للقيــام بأعمــال
نوويــة أوليــة فــي الســعودية ،وملشــروعني
فــي األردن» ،متعه ـدًا بــأن «تلتــزم
الواليــات املتحــدة عــدم قيــام الســعوديني
بإعــادة معالجــة الوقــود لصنــع ســاح
نــووي» .وجـ ّـدد مخــاوف إدارتــه مــن
أنــه إذا لــم تكــن الواليــات املتحــدة
هــي شــريكة الســعودية أو األردن،
«فســتذهبان إلــى روســيا والصــن مــن
أجــل التقنيــة النوويــة املدنيــة» ،مضيفــا:
«أؤكــد لكــم أن هذيــن البلديــن ال يباليــان
بمنــع انتشــار الســاح النــووي» .وتابــع
أن «لدينــا تاريخــا فــي مســألة حظــر
انتشــار الســاح النــووي ،ولــن يقــوم
بذلــك أحــد أفضــل منــا فــي العالــم».
(األخبار)

اتخذ قرار الحظر بعد تصاعد النقمة على حرب اليمن واغتيال خاشقجي (أ ف ب)

الصفقات التي أظهرت كل من باريس
ولندن شراسة في الــدفــاع عنها ،ولوم
بــرلــن على عرقلتها ،وفــق مــا أظهرته
رسـ ــالـ ــة ب ـع ــث ب ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
البريطاني جيريمي هانت ،إلى نظيره
األملــانــي هايكو م ــاس ،الشهر املــاضــي،
وح ــذر فيها مــن تــأثـيــر ال ـق ــرار األملــانــي
ـاع ــي ال ـص ـنــاعــات الــدفــاعـيــة
ع ـلــى «ق ـط ـ َ
البريطاني واألوروبــي ،والعواقب على
ق ــدرة أوروب ــا على الــوفــاء بالتزاماتها
تـجــاه حـلــف شـمــالــي األط ـل ـســي» .وبلغ
األمـ ـ ــر ب ــال ــدول ـت ــن ،ال ـل ـت ــن ت ـت ـص ـ ّـدران
الئـحــة مـ ـ ّ
ـزودي الـسـعــوديــة األوروب ـيــن
بــاألس ـل ـحــة واملـ ـع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة ،حـ ّـد
اتهام أملانيا باملراوغة في تعاملها مع

ه ــذا امل ـلــف ،بحسب مــا كـ ـ ّـررت الـثــاثــاء
املاضي السفيرة الفرنسية لدى أملانيا،
آن مـ ـ ـ ــاري دي ـ ـس ـ ـكـ ــوت ،ال ـ ـتـ ــي وص ـف ــت
السياسة األملانية في مجال بيع السالح
ّ
بـ«املتقلبة» .وهو اتهام سبق أن ظهرته
وسائل اإلعــام الفرنسية ،مثلما فعلت
«ال ت ــري ـب ـي ــون» ال ـت ــي أس ـب ـغــت وصــف
«النفاق» على ما تقوم به برلني.
وب ـم ـعــزل ع ــن االت ـه ــام ــات الـبــريـطــانـيــة
والـفــرنـسـيــة ،ف ــإن السياسة األملــانـيــة ال
ت ـب ــدو ب ـع ـيــدة ع ــن ه ــذا ال ـتــوص ـيــف .إذ
دائ ـم ــا م ــا ك ــان ــت ب ــرل ــن تـتـخــذ قـ ــرارات
مشابهة بحظر التصدير إلى الرياض،
ول ـكــن س ــرع ــان م ــا ك ــان م ـف ـعــول ال ـقــرار
يتبدد في كل مرة .وذلك ما تؤكده أرقام
ّ

ص ــادرات األسلحة الـتــي حافظت على
ثبات ،وازدادت خــال األع ــوام األخيرة.
ففي عــام  ،2015بلغت تلك ال ـصــادرات
نصف مليار ي ــورو ،لترتفع عــام 2017
إلــى أكـثــر مــن مليار ي ــورو .أمــا فــي عام
 ،2018فـ ـق ــد وص ـ ـل ـ ــت ،حـ ـت ــى ت ـشــريــن
الـ ـث ــان ــي /ن ــوف ـم ـب ــر ،إل ـ ــى  400مـلـيــون
يــورو ،بحسب ما اعترفت به الحكومة
نفسها خ ــال اجـتـمــاع «مـجـلــس األمــن
االت ـح ــادي» أول مــن أم ــس .منذ الشهر
الـ  11من السنة املاضية ،أي عقب شهر
من اغتيال الصحافي السعودي جمال
خاشقجي ،بــدأ سريان حظر األسلحة
الذي أرادت من خالله ميركل امتصاص
الغضب املتصاعد على االستمرار في

التعامل مع الرياض ،وفي الوقت نفسه
الحفاظ على ائتالفها الحكومي الذي
ك ــان م ــن شـ ــروط قـيــامــه وق ــف تصدير
املـعــدات العسكرية للدول املشاركة في
حرب اليمن بـ«شكل مباشر» ،واستثناء
املـ ــواف ـ ـقـ ــات ال ـ ـص ـ ــادرة س ــاب ـق ــا مـ ــن أي
تجميد.
أما اليوم ،وفي ظل «غضبة» الشركات
ّ
األمل ــانـ ـي ــة ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ق ـ ــرار ال ـح ـظــر،
وت ـص ــاع ــد ال ـض ـغ ــوط األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال
سيما منها الـفــرنـسـيــة والـبــريـطــانـيــة،
عـلــى الـحـكــومــة األملــان ـيــة ،تـجــد ميركل
نفسها مـجـبــرة عـلــى الــدفــع فــي اتـجــاه
تليني املــوقــف ،األمــر الــذي لم تفلح فيه
تبني
إلــى اآلن .إخـفــاق ربما يدفع إلــى ّ

خيارات مؤقتة بديلة ،في انتظار تبلور
ت ــواف ــق ع ـلــى ق ـ ــرار ب ـك ـســر ال ـح ـظــر بني
الـحــزبــن الـحــاكـمــن .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
تتحدث الصحف األملانية عن احتمال
أن تعمد الحكومة إلى شراء ستة قوارب
وسـفـيـنــة تــدريــب كــانــت شــركــة محلية
صنعتها لـتـصــديــرهــا إل ــى اململكة
قــد ّ
بكلفة  165مليون يورو .ووفقًا لوسائل
اإلعالم تلك ،فإن وزراء كل من :الداخلية
هورست زيهوفر ،والدفاع أورزوال فون
دير الين ،واملال أوالف شولتس ،وافقوا
على املقترح الداعي إلــى توزيع القطع
امل ـشــار إلـيـهــا عـلــى الـشــرطــة االتـحــاديــة
والجمارك والبحرية.
(األخبار)

تحليل إخباري

القصف اإلسرائيلي على محيط حلب :تصميم على المخاطرة تفاديًا لألسوأ
علي حيدر

عرض الجيش السوري أمس أسلحة إسرائيلية كانت لفصائل
مسلحة في المنطقة الجنوبية (أ ف ب)

م ـ ـ ّـرت األزمـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة بــال ـعــديــد من
املحطات امليدانية والسياسية ،والتي
تطورت معها االعتداءات اإلسرائيلية
فــي رســائـلـهــا وأهــداف ـهــا ومـخــاطــرهــا.
لـكــن املـحـطــة املـفـصـلـيــة ال ـتــي وضـعــت
إس ــرائ ـي ــل أمـ ــام مـنـعـطــف ح ــاس ــم ،هي
ف ـش ــل الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى إس ـ ـقـ ــاط ال ـن ـظــام
ال ـســوري ،وعـلــى رأس ــه الــرئـيــس بشار
األســد ،وهــو ما تــرك مفاعيله الكبيرة
على حسابات املؤسسة اإلسرائيلية،
الـتــي بــات عليها أن تبلور خياراتها
ّ
على قــاعــدة األق ــل كلفة ،فــي حسابات
الحاضر واملستقبل.
فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــام ،يـ ـص ـ ّـح تــوص ـيــف
االعتداء اإلسرائيلي ،أول من أمس ،في
شمال شــرق حلب ،على أنــه امتداد ملا
َ
سبقه من اعـتــداءات تواصل إسرائيل
تنفيذها على الساحة السورية ،بهدف
مـنــع إعـ ــادة ب ـنــاء ال ــدول ــة ه ـن ــاك .لكنه
يـ ـن ــدرج أي ـض ــا ض ـمــن س ـي ــاق إقـلـيـمــي
ودولــي ،وبذلك ُ ينطوي على أكثر من
رســالــة .يبقى امل ـحـ ّـدد األكـثــر حضورًا
ـي وع ـ ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ف ـ ـ َّ
بشقيها السياسي واألمني ،هو تحقق
السيناريو األسوأ الذي كانت تخشى

مـنــه إســرائ ـيــل ول ــم تـكــن تـتــوقـعــه ،أي
ع ــودة سيطرة الــدولــة الـســوريــة تحت
ق ـيــادة الــرئـيــس األسـ ــد ،مــع مــا يعنيه
األمر من استمرار تموضع سوريا في
قلب محور املقاومة ،وما يترتب على
ذلــك مــن تــداعـيــات مرتبطة بمستقبل
الصراع.
ال ي ـق ـت ـصــر ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن هـ ــذا الـقـلــق
عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ك ـ ـبـ ــار ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء فــي
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،بـ ــل ي ـش ـمــل أيـ ـض ــا الـ ـق ــادة
العسكريني والسياسيني ،مثلما ورد
فــي استراتيجية الجيش املحدثة في
نـيـســان /أبــريــل  ،2018حـيــث اعتبرت
فــي امل ــادة التاسعة مــن تحليل البيئة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة أن م ـص ــادر الـتـهــديــد
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ـ ــدول تـتـجـســد فـقــط،
وفقط ،في الجمهورية اإلسالمية في
إي ـ ـ ــران ...وس ــوري ــا ،ال ـتــي «ع ـلــى الــرغــم
من ضعفها الجوهري ،ال تــزال لديها
الـقــدرات على تهديد دولــة إسرائيل».
وف ــي الـفـقــرة الـتــي تتعلق باملنظمات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تـشـكــل ت ـهــدي ـدًا على
إسرائيل ،ورد أيضًا أن حزب الله يشكل
التهديد الرئيس ،إضافة إلى فصائل
املـقــاومــة الفلسطينية .أمــا فــي الفقرة
الثانية عشرة ،فورد اسم سوريا كذلك
في سياق املنظومات ـ ـ املحور ـ ـ التي

تمثل تهديدًا ،إذ جاء فيها أن «النظام
السوري ،إلى جانب إيران وحزب الله
وامليليشيات الشيعية املــوجــودة في
ّ
املنطقة ،تشكل التهديد األساسي على
دولة إسرائيل اآلخذ في التزايد».
ك ـ ـ ـ ـ ــان ذل ـ ـ ـ ـ ــك وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزال أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ك ــل
االعـتــداءات اإلسرائيلية على الساحة
الـســوريــة ،وهــو مــا يجب استحضاره
في أي مقاربة تتناولها لوضعها في
سياقها الصحيح ،وخاصة أن العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ــم ي ـعــد ُي ـخ ـفــي حـقـيـقــة
ن ـيــاتــه ف ــي س ــوري ــا .م ــن ه ـن ــا ،ال ي ــزال
صانع القرار في تل أبيب مصممًا على
مــواصـلــة االع ـت ــداءات ،بـهــدف تقليص
منسوب األخطار الناجمة عن نهوض
هــذا البلد ،وإعــادة بناء قــدرات جيشه
ونـظــامــه ،ال ــذي بحسب تعبير رئيس
ح ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ووزي ـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــن امل ـس ـت ـق ـي ــل أفـ ـيـ ـغ ــدور
ليبرمانّ ،
يؤسس لبناء قوس شمالي
يخنق إسرائيل بالصواريخ الدقيقة.
الـ ــافـ ــت فـ ــي الـ ـض ــرب ــة األخ ـ ـيـ ــرة أن ـهــا
استهدفت مواقع ثابتة ،وبالتالي فإن
إسرائيل كانت تتحكم بتوقيتها أكثر
مــن أي اع ـت ــداء آخ ــر يـتـصــل بعمليات
نقل عبر األراضــي السورية .على هذه
الخلفية ،يصبح البعد السياسي لهذا

االع ـ ـتـ ــداء أك ـث ــر ب ـ ــروزًا وحـ ـض ــورًا فــي
خلفية صــانــع ال ـق ــرار ،ول ــدى املتلقني
ُ
وت ّ
عد ضربة أول من أمس األولى
أيضًا.
م ــن ن ــوع ـه ــا خ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب
السوري ومحيط دمشق ،منذ سقوط
الطائرة الروسية في أيلول /سبتمبر
املــاضــي .كما أنـهــا تــأتــي بعد انقطاع
طــويــل نسبيًا ،وه ــو مــا يثير سلسلة
ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول ال ـت ــوق ـي ــت وال ـع ـم ــق
ال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـس ــاح ــات
االعتيادية لــاعـتــداءات السابقة .وما
يلفت أيضًا أنه االعتداء األول من نوعه
بهذه املواصفات بعد زيــارة نتنياهو
األخيرة ملوسكو ،والتي شكلت محطة
مهمة في بلورة التنسيق َ
الب ْيني ،في
سياق تـجــاذب مضبوط بــن الطرفني
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة امل ـ ــوق ـ ــف م ـ ــن ال ـت ـم ــرك ــز
اإليراني ،ال يتعارض في الوقت نفسه
مع حرصهما على التنسيق بينهما.
كذلك ،ليس أمـرًا قليل الداللة أن يأتي
هـ ـ ــذا االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ب ـع ــد مـ ــراسـ ــم تــوق ـيــع
االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي ع ـلــى «ال ـس ـيــادة
اإلســرائـيـلـيــة» عـلــى ال ـج ــوالن .تعاقب
تستهدف إســرائـيــل ال ـقــول مــن خالله
إن «إن ـج ــاز الـ ـج ــوالن» ال يـغـنـيـهــا عن
مــواص ـلــة االن ـش ـغ ــال بــالـتـهــديــد ال ــذي
تمثله عودة سيطرة الدولة السورية،
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ولذا كان ال بد من تجديد التأكيد على
الـخـيــارات الـعــدوانـيــة الهجومية ،إلى
جــانــب تـعــزيــز الـضـغــوط عـلــى ســوريــا
فــي مرحلة مــا بعد فشل الــرهــان على
الخيار العسكري.

الالفت في الضربة
أنها استهدفت مواقع
فإن
ثابتة ،وبالتالي ّ
إسرائيل كانت تتحكم
بتوقيتها

مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،يـ ـب ــدو أن ال ـق ـي ــادة
السياسية اإلســرائـيـلـيــة أرادت أيضًا
تــوجـيــه رســالــة مـفــادهــا أن انشغالها
بـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـتـ ـه ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي ّت ـش ـك ـلــه
املقاومة في قطاع غزة ،لن يكف يدها
ع ــن م ــواصـ ـل ــة اعـ ـت ــداءاتـ ـه ــا ملــواج ـهــة
ال ـت ـهــديــد األك ـث ــر خ ـط ــورة ع ـلــى األم ــن

ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وامل ـت ـم ـثــل فــي
الـجـبـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ،وأن ـه ــا مـسـتـعــدة
سـيــاسـيــا وع ـمــان ـيــا لـلـمــواجـهــة على
أكثر من جبهة في الوقت نفسه .لكنها
بــذلــك تـقـ ّـر ،ضمنًا ،بمستوى التكامل
بـ ـ ــن جـ ـبـ ـه ــة ف ـل ـس ـط ــن (ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غ ــزة
والـضـفــة) والجبهة الشمالية ،اللتني
يشد بعضهما بعضًا.
وك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي ك ــل االعـ ـت ــداءات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
صــرف ـهــا ان ـت ـخــاب ـيــا ،ل ــم يـ ـت ــردد وزي ــر
االس ـت ـخ ـبــارات ،الـقــائــم بــأعـمــال وزارة
الخارجية إسرائيل كاتس ،في القول
إن «امل ـ ـصـ ــادر األج ـن ـب ـي ــة ال ـت ــي ت ـقــول
إننا هاجمنا في سوريا ،ربما تعرف
ّ
عما تتحدث» ،مضيفًا إن «اإليرانيني
يعلمون بأننا هاجمنا».
األكيد أن هذا االعتداء لن يكون األخير،
ولـكــن فــي ض ــوء الـسـيــاقــات اإلقليمية
والدولية بات كل اعتداء ينطوي على
مخاطر تدرك تل أبيب أنها قد تنفجر
فــي أي محطة ،بــل وتتعامل سياسيًا
وميدانيًا على هذا األساس .ومع ذلك،
هي مصممة على مواصلة اعتداءاتها
على قــاعــدة أن مفاعيل عــدم مواصلة
االعتداءات قد تكون أكثر خطورة من
نتائج االستمرار فيها.

االنتخابات الرئاسية الموريتانية:
ضيق خيارات المعارضة يدفعها إلى الشارع
في ظل خيارات ضيقة في مواجهة مرشح النظام القوي محمد ولد الغزواني ،الذي ينظر
إليه كثيرون كـ«رئيس قادم» بالضرورة ،تندفع المعارضة إلى التشكيك في حيادية االنتخابات،
والمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة عليها بشكل سريع ومن دون تأجيل
نواكشوط ـــ عالي الدمين
يعف تأكيد الرئيس املوريتاني ،محمد
لم ِ
ولــد عبد الـعــزيــز ،الـتــزامــه عــدم الترشح
لوالية ثالثة احترامًا للدستور ،املشهد
في البالد من اضطرابات سياسية قبل
االنتخابات الرئاسية املقبلة منتصف
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي .ف ــال ـخ ــاف ــات امل ـت ـطــورة
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن بــن السلطة
واملـ ـع ــارض ــة حـ ــول تـشـكـيـلــة «ال ـل ـج ـنــة
الــوطـنـيــة املستقلة لــانـتـخــابــات» ،التي
يعتبر تـحــالــف أح ــزاب املـعــارضــة أنها
غ ـيــر ح ـي ــاديــة ،ك ــون جـمـيــع أعـضــائـهــا
ينتمون إلــى أح ــزاب األغلبية الحاكمة،
بــاسـتـثـنــاء عـضــو واحـ ــد ،ت ـنــذر بــأزمــة
سياسية قــد تعكر أج ــواء االنتخابات،
وخصوصًا أن عدم استجابة السلطات
ملـطـلــب امل ـعــارضــة بـ ــ«إع ــادة تشكيلها
ب ـش ـكــل س ــري ــع ودون ت ــأجـ ـي ــل» ،كـمــا
أعلن الرئيس ال ــدوري الئـتــاف أحــزاب
املعارضة ،محمد ولد مولود ،في مؤتمر
صحافي في نواكشوط ،أول من أمس،
واتهامه الحكومة باملماطلة في «مسعى
لتفويت الــوقــت ،ووضــع املعارضة أمام
األمر الواقع» ،دفع العشرات إلى التظاهر
أمام مبنى اللجنة في نواكشوط ،أمس،
للمطالبة بــإعــادة تشكيلها قبل موعد
االنتخابات في حزيران /يونيو املقبل.
ل ـك ــن الـ ـش ــرط ــة اس ـت ـخ ــدم ــت ال ـع ـص ـ ّـي
لتفريق املتظاهرين ،وقامت بإبعادهم
ع ــن مـحـيــط م ـقــر ال ـل ـج ـنــة ،فـيـمــا هتف
امل ـت ـظــاهــرون ضــد األخ ـي ــرة ،معتبرين
أنـهــا بتشكيلتها الـحــالـيــة ال يمكن أن
ت ـشــرف عـلــى انـتـخــابــات رئــاس ـيــة ذات
صدقية.
ع ــدم تــرشــح الــرئـيــس ول ــد عـبــد الـعــزيــز
ُ
جــاء بعد توقف اعتبر مفاجئًا لحراك
ب ــرمل ــان ــي ط ــال ــب امل ـن ـخ ــرط ــون ف ـي ــه ،إثــر
مبادرات شعبية ،بحملة توقيعات على
مقترح لتغيير بعض م ــواد الــدسـتــور،
بـمــا يـسـمــح لـلــرئـيــس بــالـتــرشــح لــواليــة
ثالثة .لكن الرئيس لم ينسحب مطلقًا
مــن املشهد املوريتاني ،فهو قــرر دعم
م ــرش ــح أح ـ ــزاب األغ ـل ـب ـيــة لــرئــاس ـيــات
 ،2019وزير الدفاع السابق محمد ولد
الغزواني ،بوجه منافسني محصورين
حتى اآلن ،بمحمد ولد مولود ،بحسب
بيان أصدره حزبه «اتحاد قوى التقدم»
أمـ ـ ــس ،والـ ـن ــاش ــط ال ـح ـق ــوق ــي ورئ ـي ـّـس
حركة «إيرا» املدافعة عن حقوق األرقاء،
ال ـنــائــب ال ـبــرملــانــي ب ـي ــرام ول ــد اعـبـيــدي،
املترشح عن حزب «الصواب» ،ورئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق س ـي ــدي م ـح ـمــد ولــد
ً
بــوبـكــر ،بصفته «مــرشـحــا مـسـتـقــا»،
بعدما كــان يـجــري الحديث عــن تــداول
امل ـعــارض ــة الس ـمــه ك ـمــرشـ ٍـح ل ـهــا ،لكن
نتيجة اختالفات داخلية فشلت اللجنة
التي أنشأتها في اختيار مرشح موحد.
وكانت النتيجة األولية لذلك أن قرر أحد
أح ــزاب امل ـعــارضــة ،وه ــو ح ــزب «العهد
الــوطـنــي للديموقراطية ـ ـ ع ــادل» ،دعم
مــرشــح األغـلـبـيــة ول ــد ال ـغ ــزوان ــي ،فيما
قررت أحزاب «التجمع الوطني لإلصالح
وال ـت ـن ـم ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــواص ـ ــل» اإلس ـ ــام ـ ــي،

و«االتحاد والتغيير املوريتاني ـ ـ حاتم»
و«املستقبل» ،دعــم ولــد بوبكر .وفيما
لم تقرر بقية أحــزاب املعارضة خوض
االستحقاق بعد ،وخاصة حزب «تكتل
القوى الديموقراطي» (التكتل) ،وحزب
«الـتـحــالــف الـشـعـبــي ال ـت ـقــدمــي» ،قــررت
«كتلة الزنوج» دعم ترشيح رئيس حزب
«ال ـق ــوى الـتـقــدمـيــة لـلـتـغـيـيــر» («افـ ــام»
سابقًا) ،صمبا تيام ،للرئاسة.
لكن ما يبدو ضــروريــا توضيحه هنا،
هــو أن املـســألــة لـيـســت مـقـتـصــرة على
الـتــرشــح فـقــط ،فهي تتعلق فــي أحيان
ّ
ك ـث ـيــرة بــإمـكــانـيــة ت ــوف ــر الـ ـش ــروط في
َمــن يترشح مــن عدمها ،وأولـهــا تزكية
خـمـســة ع ـمـ ٌـداء وم ـئــة مـسـتـشــار بلدي
كثير
له .وهو شرط ال يبدو أن بإمكان ٍ
من املترشحني تحقيقه .فباستثناء ولد
ال ـغــزوانــي ،املــدعــوم مــن الـنـظــام الحاكم
وقــوى األغلبية ،ليس هناك مــن يمتلك
تزكية جاهزة بهذا الشكل ،عدا املترشح
سيدي محمد ولــد بوبكر ،الــذي يمتلك
حزب «تواصل» الداعم له ،من بني جميع
أح ــزاب املـعــارضــة ،ال ـقــدرة الــذاتـيــة على

توفيرها له من القواعد التابعة له ،األمر
الــذي يدفع إلــى الـســؤال عن استطاعته
ً
فعال منافسة ولد الغزواني في السباق
االنتخابي املرتقب؟

ولد الغزواني« ...رئيس قادم»؟
فعليًا ،ال إمكانية كبيرة ملنافسة ولد
الغزواني حاليًا ،فأغلب املحللني يؤكدون
قــوة الــرجــل ،باعتباره من جهة مرشح
النظام الحاكم وأجهزته وقوى األغلبية
واملجتمع التقليدي العميق ،ومــن جهة
أخرى كونه يمتلك خبرة في تكتيكات
السلطة وأساليب انتزاعها وهندستها،
بــدلـيــل مـشــاركـتــه ف ــي ق ـي ــادة انـقـ َ
ـابــن
عسكريني سابقًا ،وقيادته الجيش مدة
عقد من الزمن .زد على ذلك ،أنه يحظى
بــامـتــدادات اجتماعية وأهلية حاضرة
بقوة في حزب «تواصل» األكثر فعالية
ب ــن أح ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة امل ــوري ـت ــان ـي ــة.
ومعطى القوة هذا يبدو مسيطرًا على
أذهــان كثيرين ِم َّمن أصبحوا ينظرون
ً
إليه فعال كـ«رئيس قــادم» بالضرورة،
مع السؤال امللح هنا عما إذا كان قدومه
سيشكل بالفعل نموذجًا مغايرًا لسلفه

وصديقه الرئيس الحالي؟
الرجل الــذي تقاعد نهاية العام املاضي
بعد عشر سـنــوات تقريبًا فــي منصب
قـيــادة أرك ــان الجيش املــوريـتــانــي ،دخل
ً
الحكومة شاغال منصب وزيــر الدفاع.
ومـنــذ تـلــك الـلـحـظــة ،والـهـمــس يتصاعد
فــي ال ـف ـضــاءات الـعــامــة وال ـخــاصــة ،بأنه
سـيـكــون «م ــرش ــح الـسـلـطــة» لـلــرئــاســة.
وأيــا كانت خلفية ترشح ولد الغزواني،
ف ـ ــإن ذل ـ ــك ي ـ ـبـ ــدو ج ـل ـي ــا ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
شـخـصـيـتــه ،ال ـتــي طـبـعــت عـلـيـهــا آث ــارًا
واض ـ ـحـ ــة قـ ـي ــادت ــه ألركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــوش،
عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة.
ب ــدا ذل ــك فــي ظ ـه ــوره االسـتـثـنــائــي يــوم
إعــان ترشحه للرئاسة ،في األول من
آذار /م ــارس ال ـحــالــي ،حــن وق ــف ألول
م ــرة أم ــام ح ـشــود كـبـيــرة ،وس ـعــى إلــى
الـظـهــور بمظهر رج ــل الـسـيــاســة ،التي
ّ
ظ ــل منقطعًا عــن تـجــاذبــاتـهــا لسنوات
ط ــوي ـل ــة ،واس ـت ـط ــاع أن يـظـهــر امـتــاكــه
«خطابًا سياسيًا» خاصًا به ،حاول فيه
الرجل أن يحدد موقعه ورؤيته للماضي
واملستقبل ،وعلى نحو ما كان متوقعًا
مــن نـبــرة «تصالحية» و«م ـتــوازنــة» في
التعاطي مع جميع الفرقاء السياسيني،
و«م ــوض ــوعـ ـي ــة» فـ ــي ت ـق ــوي ــم ت ـج ــارب
األنظمة السابقة في الحكم .كذلك ،تعهد
ب ــ«صــون ال ـحــوزة الـتــرابـيــة» ،و«تـعــزيــز»
امل ـكــاســب الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،و«تـحـصــن»
الــوحــدة الــوطـنـيــة ،و«تـحـقـيــق» النهوض
االقتصادي ،و«الــرفــع» من مكانة املــرأة،
و«االعـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاء» ب ــالـ ـشـ ـب ــاب ،و«إرس ـ ـ ـ ــاء»
دبلوماسية فاعلة ...وغيرها الكثير من
الـقـضــايــا الـتــي ال تـشــي ب ــأن لــه الـتــزامــا
أيــديــولــوجـيــا واض ـحــا يـمـكــن تصنيفه
بواسطته.
م ـس ـحــة ال ـغ ـم ــوض ا ًل ـت ــي ت ـح ــوم ح ــول
ولد الغزواني ،إضافة إلى نــدرة حديثه
ح ــول نـفـســه ك ـمــرشــح ح ـتــى الـلـحـظــة،
تـصـ ّـعـبــان مـســألــة تـصـنـيـفــه .لـكـنــه في
مــا فــات لــه مــن ظـهــور قليل فــي املجال
ال ـعــام ،يـبــدو ذا مـيــول قــومـيــة ،كـمــا هو
التقليد التاريخي تقريبًا في انتماءات
بعض رج ــال املؤسسة العسكرية في
البالد .كما أن للرجل خلفية اجتماعية
بعد
وصوفية تساعد أيضًا على فهم ٍ
أس ــاس ــي م ــن ق ــوة ال ــرج ــل ،وال سيما
كونه ينتمي إلى جهة الشرق املعروفة
بخزانها االنتخابي الكبير .لكن الرهان
ليس فــي نـجــاح الــرجــل ال ــذي خــرج من
الـحـكــومــة ،تــاركــا منصب وزي ــر الــدفــاع
إلدارة شؤون حملته االنتخابية ،وإنما
فــي مــدى قــدرتــه على دمقرطة النظام،
مـسـتـفـيـدًا م ــن ق ــوت ــه الـسـيــاسـيــة الـتــي
ّأس َس لها محمد ولد الغزواني بإحكام
كبير على مــدار فترة طويلة .فالسؤال
ال ــذي يـجــول فــي خــواطــر املــوريـتــانـيــن:
ك ـي ــف س ـت ـص ـبــح ق ـ ــوة ول ـ ــد ال ـغ ــزوان ــي
ً
معطى ديـمــوقــراطـيــا؟ يـبــدو أن الحملة
التي سيقودها حتى االنتخابات ،هي
اإلجابة املحتملة عن هذا السؤال.

